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SEMPER MOVERE 

BODÓ LÁSZLÓ 

A kilencvenes úton… 

Interjú a 90 éves Krisztián Bélával 

Semper movere ─ Mindig mozgásban címmel jelent meg dr . Krisztián Béla 75. születésnapja alkal-

mából egy tanulmánykötet tisztelői tanulmányaival az akkori FEEFI kiadásában. Azóta elt elt 15 év, 

közben a karrá is volt (FEEK), majd szétoszlott az intézet, s Krisztián Béla 90 éves lett. Ha fizikailag 

már nincs is állandó mozgásban, szelleme továbbra is figyelemmel kíséri volt kollégái, tanítványai 

sorsát, a világ és az ország történéseit. 

ATudásmenedzsment szerkesztő bizottsága elnökének ajánljuk e számot.  
 

 
Szerénytelenül ide idézem néhány gondolatomat, mit a Semper movere előszavába írtam 

akkor: 

 

Krisztián Béla 2004 augusztusában betöltötte 75. életévét. 

A hetvenötből az utolsó tizenöt évet egyetemi oktatóként: kezdett az öt fős Felnőttkép-

zési és Közművelődési Tanszéken, s köszönthetjük a száz fős intézet úgy is mondhatni: 

egyszemélyes intézményeként. Higgadtságának, racionális gondolkodásának s hatalmas 

„kapcsolati tőkéjének” is köszönhető, hogy az évfolyamonként húsz népművelőt képző dr. 

Koltai Dénes vezette egy tanszékből nyolc tanszékessé, doktoriskolássá lett a Felnőttkép-

zési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet. A Koltai Dénessel kimunkált stratégia alapján 

részese lett az új értelmezésű emberi erőforrás egyetemi szintű tananyaga és oktatása meg-

szervezésének. 

K.B. igazi pécsi tüke (igazi pécsi, azaz tüke az, akinek legalább egy tüke – tőke – szőleje 

van a Mecsekoldalban). A Krisztián-nevet pedig vagy négyszáz éve nyilván tartják a bor-

kedvelők: a Széchenyi tértől nyugatra, így a Donátusban teremnek a jó borok, a huzatos 

keleti részen meg tán nem is bor, amit ottani fürtökből készítenek; ergo, azok már tán nem 
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is igazi tükék…) Élmény elkísérni bárhova is, beülni vele valahova egy sörre: munkahelyet 

vesztett bányász köszön rá, s lecserélt miniszter. Ismeri a szőlőhegyben árkot ásó tolnai 

segédmunkást és a canberrai egyetem professzorát; ismeri hetvenöt év letartóztatottjait 

(sorstársként) és letartóztatóit (hogy legyen munkájuk); ismer  boldogot és boldogtalant. Az 

osztályidegen K.B.-t 1944. óta ismeretség majd barátság fűzte a kommunista Vas Zoltán-

hoz, megőrzi annak sok levelezését, sokat találkoznak Komló fejlesztésekor, s a hetvenes 

években megjelenik az első riport V.Z.-ről K.B. tollából, mint ahogy V.Z. is megemlíti 

fordulatos élete bemutatásában… 

A Béla, a Bányász, az Öreg, a Tanár Úr, a Béla bácsi, a Krisztián tudja miről írt a plety-

kalap, s miről a Magyar Tudomány legújabb száma; hol bontanak és hol építkeznek, s hol 

a legjobb a Duna mentén a halászlé. Valamint bejáratos a bányászkocsmába, s a strasbourgi 

parlamentbe; tudja hol kapni a legjobb érték/ár-arányú cipőt, s melyik közkönyvtárban ta-

lálható meg egy ritkaság (ha sehol, kölcsönadja saját könyvtárából).  

Valószínűleg azt is tudja, mi a kínai cserebogarak halhatatlanságának titka; s mi volt a 

teremtő eredeti szándéka… tudja, hogy melyik sarkon kell befordulni Pekingben a Meny-

nyei Boldogság Templomához, hogy ki volt az új államtitkár anyai nagyapjának az osz-

tályfőnöke, hogy a hét éve végzett tanítvány most japán ösztöndíjjal Mexikóban fényképez 

népi viseletet… 

Megtartja magának, hogy ki hányszor forgatott, s milyen színű köpönyeget; hogy ki vé-

tett ellene; hogy gyötri-e valami fizikai kórság. 

Jezsuita középiskolás, szakképzett vájár, mérnöki tudományok képesítettje, ledoktorált 

neveléstudományból píezsdízett földtudományokból; óraközti szünetben egyszer hölgyka-

réjban anekdotázik máskor meg adatokkal, szempontokkal, forrásokkal látja el a szakdol-

gozatát írót (hogy ki sem látszik alóla). Tagja a Humán Szakemberek Országos Szövetsé-

gének; a Nemzeti Szakképzési Társaságnak, a Magyar Építész Szövetségnek, az Építéstu-

dományi Egyesületnek, a Magyar Pedagógiai Társaságnak, Magyar Robbantástechnikai 

Egyesülenek, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szervezetének, az Országos 

Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek, a Neumann János Számítógép-tudományi 

Társaság Multimédia az Oktatásban Szakosztályának…; megkapta többek között a Bá-

nyász Szolgálati érdemérem valamennyi fokozatát; a „Multimédia az oktatásban gyűrű-

életmű díjat az Apáczai Csere Jánosról, Comeniusról, Makarenkóról elnevezett díjakat… ; 

Szakmai Életmű Díjat, a Grastyán-díjat, az Eötvös József-díjat a Magyar Köztársasági Ér-

demrend Lovagkeresztjét…1 

Írt mínuszos hírt és tanulmánykötetet sokfélét; filmforgatókönyvet és mongol-magyar 

bányászati szótárt, önéletrajzot egyfélét; írt ajánlólevelet másoknak, amilyen kell, írt pala-

táblára, s nem keresi a key-t a board-on. 

Nem fél senki mellett a személygépkocsiban, számon tartja a váltó kopását az IC-alatt, 

együtt vodkázik az Irkutszk–Ulan Bator-i vicinális gép pilótájával, akit szóval tart ébren a 

sikeres landolásig és elszórakoztatja a Sri Lanka-i bárka kormányosát. De leginkább gyalog 

jár Krisztián Béla, mert találni az utcán valamire-jólesz-alátétet, s közelről látni a bimbózó 

rügyet. 

Mint jéghegy csúcsáról, tudunk valamit Róla. Amit nem tudunk, lenne pedig érdemes 

azt tudni: a vízszint alatti információk garmadáját. Hogy hogyan tud mindenre időt szakí-

tani, az rejtély; nem hetvenöt, de hétezerötszáz év kellene erre másnak. Ha másképpen nem, 

talán úgy; K.B. százszor fiatalabb mindannyiunknál. Hiába, a sors útjai kifürkészhetetlenek 

– és persze, és főképpen Krisztián Béla útjai azok. De nem érnénk rossz helyre, ha vele 

tarthatnánk. Szerencsénk, hogy néhány saroknyira társai lehetünk útjain. 

                                                      
1 Az Eötvös díj átvétele után az Univ Tv-ben: https://www.youtube.com/watch?v=LFjIZez_Ywo 

https://www.youtube.com/watch?v=LFjIZez_Ywo
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Szóval, Krisztián Béla 2019 augusztusában betöltötte 90. életévét. Kortyolgatva , nála ké-

szült az interjú több leülésben, amiből csak esetleges részleteket tudunk közölni, az idő és 

tér korlátjai miatt. Nem kerekedett ki publikációs tevékenysége, hogy grafomán-e, vagy 

van mondandója, így csak idézzük publikációs listáját, abból kiderül.2 Külön mélyinterjú 

lehetne pedagógiai tudása, annak megszerzése, alkalmazása és továbbadása stb.  

– A bálicsi autóbuszjáraton van egy Krisztián nevű megálló. Van valami a múltban, 

ami kapcsolatba hozható a felmenőiddel? 

Meglehet, nem tudom ki és mikor nevezte el a buszmegállót Krisztiánnak. Többen élnek 

ezen a néven, de megköszönöm a megtisztelő elnevezést, ami így emléket állít az elődök-

nek. Volt köztük földműves, szőlőbirtokos, virilista, fuvaros, építő, mindannyian pécsi pol-

gárok. Többségük a szigeti város lakója. 

Sajnálom, hogy nem derítettem fel minden adatot a múltról. A nevet néhány törökkori 

adófizetőként már felleljük, a török kiűzése után már a szőlőbirtokosok között is szerepel-

nek, de maradjunk időben közelebb: a szigeti külváros katolikus plébániája első bejegyzése 

között jelenik meg apai ágam első bejegyzettje, 1727. február 10-én jegyzik be Krisztián 

Mihály nevét. Ilyenformán tehát 292 éve vagyok/vagyunk bejegyzett pécsi polgárok. 

– Netán bunyevác, sváb, zsidó, vend felmenőid is vannak? 

A sokféle népességben a bosnyák eredet a legvalószínűbb, anno az 1940-es évek szár-

mazásigazolásai között volt egy Ohrid környéki keresztlevél, vékony szál a szászvári né-

metséghez kötődő kapcsolat, aztán úgy tűnik, csak magyarok közül kerültek ki az elődeim. 

Ha érdekel, megmutatom a családfát, ez nemrég készült. Anyai ágon somogyiak az elődök. 

Hihetetlen összetartás, barátság fűzte össze őket, igyekezet a jobb életért, tanultak, alkottak. 

Anyám is innen hozta magával a családért közösségért érzett felelősségét és odaadó életét. 

Mindkét családot érzékeny csapás érte az első világháborúban – hősi halott, többéves 

hadifogság jelezte a szomorú időket. Apám Selmecbányán kezdte tanulmányait, innen vo-

nult be a pécsi gyalogezredbe. 1915 tavaszán esett fogságba – Sztretyenszk, Tomszk végül 

Acsinszk lett a hadifogság végső állomása, ahol négy évet töltött. Hatszáz oldalnál több 

naplója gondos tükre a reményvesztett éveknek, reményeknek. Hazatérve, Sopronban 

1924-ben fejezte be tanulmányait és lett a pécsi városi közüzemek gázgyári ága vezetője. 

A háború, a hadifogság tabu volt a családban, a szovjetvilág mint fenyegető ódium kísérte 

az éveket. 

A városi szolgálat egyre nagyobb ismertséget hozott – népszerű ember volt, szakmailag 

egy város gázrendszere megteremtése mellett részt vett a pécsi mélypincerendszer feltér-

képezésében, a geotermikus felmérésben, a tettyei vízmű korszerűsítésében. Részese volt 

a városi közigazgatási reformnak, Krisztics Sándor és Magyari Zoltán tervei szerint dol-

goztak. Sok dokumentum halmozódott akkor fel nálunk a másolatokban, nagy pontossággal 

dolgozta fel például a pécsi gázgyártás/forgalmazás feltételeit, a városi vízellátást, 

Tortyogó, a Tettye és a Balokány környéke vízkészleteit, a Bauhaus-kapcsolatokat, a fe-

rencesek kínai missziójának anyagait, a Sanghajban munkálkodó Hugyecz-levelezést. 

Őriztük Markovics Rodion temesvári újságíró jegyzeteit, a Mecsek kutatás Vi tális és Va-

dász-féle anyagait, Grósz Ábris iratait, és még sok minden mást, amelyek ma nagy értéket 

jelenthetnének. Sajnos ezek túlnyomó része elkallódott a mozgalmas évek során, vagy el-

kérték kutatásokhoz, s persze nem kaptuk vissza. 

Apámat, sokakkal együtt 1945-ben B-listázták, azaz elbocsátották, állandó állást nem 

kapott, s ugyan a vármegyei villamosításnál kapott némi munkát, de hamarosan internálták.  

                                                      
2 KB publikációs listája megtalálható: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10012181 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10012181
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Mint bányamérnököt a Ferenc-, meg a Béke aknánál dolgoztatták, barakkokban voltak el-

szállásolva. Mi maradtunk részben otthon, mert házunkat, mint túlzott méretű ingatlant, 

államosították. Külön történet volt újra birtokbavétele. Egyébként a családi újrakezdést 

többször is követhetjük, 1945, 1956 alapvető fordulatokhoz vezettek.  

– S miből éltetek? Az internáltak nem kaptak fizetést… 

Hát ez egy jó kérdés, valahogy elvoltunk, s voltak páran, akik segítettek, éltük a csere-

kereskedelmet, meg a meglévő javak felélését. De ezzel a korszakkal ne is foglalkozzunk. 

Újra kellett kezdeni mindent. Érdemes állásba apám a MESZHART bányáknál került, ahol 

addigi tapasztalatait igazán kihasználhatta. Egy bányamű teljes beruházását irányította, 

mint a Beruházási Osztály vezetője. 1956-ban a Munkástanács választott vezetője lett – 

ezzel újra viszontagságos helyzetbe kerültünk. 

– Milyen volt az életutad? 

Impulzív környezetbe születtem és ilyen környezet kísért végig életem során. A Piusba 

jártam gimnáziumba, ami most az egyetem Ifjúság úti épülettömbje. Rossz tanuló voltam, 

a szakkörökben leltem kedvemet, melyekben igyekeztem eredményeket elérni. Még az 

érettségi napján fogadtam meg, hogy mindent, amit lehet, bepótolok. Példamutató szelle-

miség és tanári állomány volt a Piuszban, sok hasznos ismerettel. Meghatározó hatással 

volt rám Várkonyi Nándor és szellemi környezete, személye és ösztönző támogatása. Vár-

konyi Nándor biztatására kezdtem kutatni, szervezéssel, szociológiával foglalkozni, segít-

sége által sok ismeretségre, későbbi barátságra tettem szert. Első közírásom így jelenhetett 

meg a Sorsunk 1947. évfolyamában. Várkonyi Hildebrand Dezső, volt bencés rendi szer-

zetes tanár szintén döntően hatott életem kezdeteire. 

Feltört bennem a bányász hagyomány: egy tatabányai rokonlátogatás ürügyén Pécsről 

másodmagammal jelentkeztem a „széncsatába”3. Egy pesti brigádba kerültem, ahol sok, 

később neves politikus is dolgozott. 

– Akkor már ez a második állapot, ahol szert tettél hatalmas kapcsolati tőkédre, amit 

tudtál kamatoztatni később az egyetemen is. 

Így van. De pechem volt, mert Vas Zoltán első felesége, amikor észrevette a brigádlistán 

a nevemet, hazazavart, mondván: gimnazistának iskolában a helye. Így aztán visszajöttem, 

s folytattam, s 1947-ben érettségiztem. Még időben, mert 48-ban feloszlatták a rendeket, a 

tanárokat szétszórták, sok értékes ember méltatlan helyzetbe került.  Gimnáziumi társaim 

közül sokan szenvedték meg ártatlanul az elkövetkezendő éveket.  

Továbbtanulásról szó sem lehetett, hol udvariasan, hol elutasítóan, hol szóban, hol szó 

nélkül utasítottak el mindenhonnan. Próbálkoztam Pécsett is, Pesten is. Átmenetileg autó-

szerelőnek álltam, gépállomáson dolgoztam… 

– Ezért mondtad egyszer Csernátonban, mikor sétáltunk a Haszmann testvérek múze-

umában a sok régi traktor, cséplőgép között, hogy hozzuk működőképes állapotba 

valamelyiket? De én, mint kohómérnök azt mondtam, csak beolvasztani tudnám. 

…majd mozgalmas években Budapesten voltam. Ameddig lehetett a Horánszky utcai 

jezsuita kollégiumban laktam, sok értékes barátot ismertem meg. Nem szeretnék nevekkel 

élni, mert sokakat kifelejtenék és a mai embereknek szinte semmit nem mond Wesselényi 

Miklós, Boldizsár Iván, Cs. Szabó László, Rónay György neve, vagy azok az egyesületek, 

programok, amelyeken részt vettem. Külön fejezetet érdemelnek a Horánszky utcai jezsuita 

                                                      
3 A fiataloknak: a széncsata közkeletű elnevezése volt a második világháborút közvetlenül követő időkben a 

bányászság munkaversenyszerű mozgalmának, azért, hogy a népgazdaságnak egyre növekvő szénszükségletét 

minél hiánytalanabbul kielégítsék. 
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kollégium jelentős élete, a pécsi népi kollégisták budapesti élete vagy a külföldi követségek 

rendezte rendezvények köre. 

1950-ben besoroztak a katonasághoz, 50-től 53-ig szolgáltam. Ez volt a nagy fejleszté-

sek időszaka, rengeteg átszervezéssel; például akkor történt részben a szovjet fegyverek 

átvétele, a különböző néven futó hadseregszervezések. Változatos, fordulatos évek voltak. 

Esztergomban a páncélos hadosztálynál kezdtem, innen kerültem a Vasvári Pál repülő 

szakkiképző iskolába, majd Mezőtúrra, aztán Kunmadarasra. Tisztiiskolás karrierem rövi-

desen véget ért, a háttértanulmányozás kimutatta, hogy a nép ellensége be akar épülni a 

légierőbe. A káderezés során kiderült ugyanis, hogy értelmiségi származású vagyok, emel-

lett sok nemkívánatos rokonság vesz körül. Voltak figyelmezető jelek, például az, amikor 

vettem egy könyvet a lökhajtásos motorokról, ezzel a személyügyi tiszt szerint számot ad-

tam az ellenségnek, hogy megtudják, milyen képzés folyik a Vasváriaknál. Az is gyanús 

volt, hogy megtudták, hogy én is sugárhajtós kiképzésben vagyok, s át is helyeztek gyorsan 

a motorosokhoz. Még azt is felírták, hogy megvettem a Rajk-per anyagát, ami egyébként 

nyilvános volt, meg lehetett venni, nem volt titok, a személyügyi tiszt a vétel céljakor fir-

tatva kérdezte, mit akarok még tudni a perről, ha már annyira családi ügynek tekintem a 

velem történteket… 

Kunmadarasról szereltem le, s kerültem vissza Pécsre a szénbányákhoz a geológiai osz-

tályra, Itt is egy építő időszak volt: a bányageológiai szolgálat kiépítése, a bánya új szer-

vezete, a nagyüzemi módszerek bevezetése. Mindez hatalmas anyagi és szellemi erők moz-

gósításával. Magam többek között a szokványos geológiai munka mellett a szén perme-

abilitásával foglalkoztam, kutatni is kezdtem a spóra- és pollenvizsgálatok terén, a metán-

nal foglalkozva 1953-ban MTA-pályadíjat nyertem. Közben vájárvizsgát tettem, kereset-

kiegészítésül a bányában dolgoztam, s közben elvégeztem a bányaipari technikumot.  

1956-ban újabb fordulat, 1957-ben elbocsátottak, s attól kezdve előbb vájárként majd 

vájároktatóként dolgoztam 82-ig. 

– Neked is volt, valami szereped, mint édesapádnak, a munkástanácsban? 

Ami volt, elmúlt, a levéltári anyagokban bizton fellelhetőek az események, személyek 

cselekedetei, viharos hónapok zajlottak akkor. Jellemző volt, hogy még a vájársághoz is 

protekció kellett, s csak az aknamélyítőkben volt annyi bátorság, hogy felvegyenek, de nem 

Pécsre, hanem Komlóra. Szerencsének tartottam a helyzetet és úgy is lett – szabadabb le-

hetőségem nyílt az önállóságra. 

Az aknamélyítőktől hívtak meg az akkor szerveződő tanbányához, illetve az akkori kom-

lói vájáriskolához. Így lettem a Munkaügyi Minisztérium alkalmazottja. Végigjártam a 

ranglétrát: vájároktatóból később műszaki tanár, szakpedagógus. Ez évek alatt végeztem el 

levelezőn a műszaki egyetemet, a felsőfokú munkavédelmi szakot, majd az ELTE pedagó-

giai szakát. Jó párosítás – fizikai munka és szellemi tevékenység – írásaimon követhető a 

helyzetem alakulása, szakpedagógiai és emberi erőforrás terén végzett munkásságom.  

Némileg megkönnyítette a munkát, hogy ismertem Nagy Sándort, a korszak meghatá-

rozó pedagógusát, akit Várkonyi Hildebrand Dezső csábított Pécsre, s aki később az ELTE 

tanszékvezetője lett. A Munkaügyi Minisztérium didaktikai tanulmányait ő írta és szer-

kesztette. Az első vájároktató füzetek és könyvek az ő irányításával készültek, így én is 

korán bekapcsolódhattam a szakmódszertani tevékenységbe. Kettős feladatot végezhettem 

itt: egy általános szakképzési és a bányászati módszertani fejlesztésben dolgozhattam. Az 

általános szakképzéshez kapcsolódó nevelési tervek, osztályfőnöki munkák, kidolgozása, 

bányászati tantervi rendezettség témájú kiadványok megírása – természetesen másokkal 

együtt. Közben aktívan vettem részt az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
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munkájában. Ma elmondhatom, sok erőfeszítésembe került a gyakorlat és elmélet színvona-

las megtartása, a kutatás mellett előadások, képzések megtartása, az önművelés igénye, de 

megérte. Sok támogató együttgondolkodó és alkotó emberrel kerültem kapcsolatba. 

Nem voltam elkötelezettje egyetlen szervezetnek sem, a szakképzésben is, a bányászat-

ban is, a gazdaságban is a szakterülethez kötődtem, természetes meghatározottsággal. Így 

kevéssé korlátoztak a szervezeti keretek, ami hihetetlen előnyt jelentett a különböző tudo-

mányos keretek közötti mozgásra  eredményekkel.1982-ben új személyügyi igazgató ke-

rült Pécsre a szénbányákhoz. Meghívást kaptam volt vállalatomhoz, így 82-től a 86-ig újra 

a Mecseki Szénbányáknál majd egy felsőbb igazgatási szervnél dolgoztam, s onnan men-

tem nyugdíjba, majd léptem a pécsi egyetem keretébe, az akkori közművelődési tanszék 

vezetőjének megtisztelő felkérésére. 

– Ez a tevékenységed már jól ismert kollégáid, tanítványaid körében, tavaly te is ösz-

szefoglaltad karriered történetét az Intézménytörténeti narratívák című kötetben.4 

Néhány intimebb kérdés. A bányászlét embert próbáló nehéz munka volt. Feljőve ital, 

dohány, nők… 

Nem, semmi ilyen nem volt, se ital, se dohány, se nők. A bányászokról kialakított nega-

tív kép csak kisebb részükre vonatkoztatott, a bányászok többségére nem igaz. Egyetlen 

szenvedélyem – ha ilyen túlzást tehetünk – a zenehallgatás, no meg a dokumentum- és 

könyvgyűjtés. Rengeteg dokumentáció halmozódott fel az évek során. A házunkban a há-

ború után orosz postahivatal működött, ők gyújtósnak használták az iratokat. 1963-ig rend-

szeresek voltak a házkutatások, s mindig vittek el dokumentumokat, még ha terhelőt nem 

is találtak. Mint ahogy elvitték azt a széket és emlékkönyvet is, ami a donátusi szőlőben 

volt 1890-től 46-ig. Aki abban a székben egyszer is helyet foglalt, az beírta nevét egy 

könyvbe: Bethlen István, Vekerle Sándor, színészek és püspökök, kollégák. A névsor alap-

ján őket is összeszedték; eltűnt szék, könyv, mint  ahogy aztán a gyanúsítók is. 

Megpróbáltam pl. a bányász-filmeket, a bányász motívumgyűjteményemet (gyufásdo-

boz, zsebnaptár, szalvéta, bélyeg stb.), kéziratokat, vállalati újságokat valahová elhelyezni, 

de sikertelenül vagy nagy szelektivitással kezelni – ezért ezek zömét a BIOKOM segítsé-

gével küldtem a semmibe.  

– Húgod 56-ban elhagyta az országot, fiad munkájából következően Svájcban telepedett 

le. Te nem voltál a rendszer kedvence, s maradtál. Nem gondoltál a disszidálásra soha? 

Nem, sok minden itthon tartott, a család, a kollégák, a barátok, meg az a szándék, hogy 

a rendszer megváltoztatásához valamilyen formában hozzájárulhassak. Erre bőven és fo-

kozatosan nyílt alkalom, akkor, amikor az emberi erőforrás új helyzetével foglakozhattam, 

kihasználva például a Szervezés- és Vezetési Társaság, meg az egyetem humán képzési 

rendszere adta lehetőségeket. 

Függetlenségemet megőrzendő, igyekeztem a vezetési lehetőségeket, a hierarchiákba 

való bekerülést elkerülni. Így szabad mozgásterem adódott, hisz több síkon mozoghattam, 

teljesítményeim szabták meg megbízásaimat, meghívásaimat előadónak vagy szakmunkák 

készítésére. Igyekeztem mindig független maradni, kapcsolataim jórészt függetlenek vol-

tak az állásaimtól. 

– Kilencven évesen kaptál az állam bácsitól kilencvenezer forintot. Mire költötted?  

Mindenekelőtt megköszönöm, hisz ez a közösség, a kormányfő gondoskodásának is jele. 

A közösségért dolgoztam, a közösség, ha így is, de gondolt rám. Egyébként a pénznek van  

helye, ezt talán nem is kell indokolni. 

                                                      
4 https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/files/Tudasmenedzsment/jubileumi_kulonszam _1._kotet.pdf Az át-

alakulás sodrában címmel. 

https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/files/Tudasmenedzsment/jubileumi_kulonszam%20_1._kotet.pdf
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– A Krisztián név jelentése keresztény, Krisztushoz tartozó. A jezsuita Pius gimnázi-

umba jártál. Hitedet, felfogásodat a világról ez meghatározza?  

Hívő ember vagyok katolikusként tartottam hitemet. Megvallásában különösebben nem 

kellett megalkudnom, végülis mindenki hívő valahol , ha nem is vallja be. Példa erre a sok 

magát korábban kommunistának valló személy, aki, akik öregkorukra szinte bigottan val-

lásosak lettek. 

– Mit tartasz életed legnagyobb kudarcának és sikerének. Mi az, amit esetleg másképp 

csinálnál? 

Semmit sem csinálnék másképp. Fordulatokban gazdag éveimből szinte mindent vagy 

semmit lehetne kiemelni, annyi esemény történt velem. Minden esemény, személy új em-

lékeket idéz, így ez az interjú is hiányos, hisz annyi háttérmagyarázatot igényelne. Ki gon-

dolta volna, hogy a tatabányai IX. aknában munkát kezdő fiatal bányászbrigádból szerzett 

ismeretség évtizedekig tart majd és a fiatalokat fogadó bányászok közül egyikőjük később 

a Vasvárin lesz századparancsnok majd egy megyei kiegészítő parancsnokság vezetője? 

Vagy az Ipargazdasági Kutatóintézet segítsége hogyan befolyásolta egyre több gazdasági 

szakemberrel való kapcsolatomat; vagy a honismereti tevékenység hogyan gazdagítja máig 

munkásságomat – új és új kapcsolatokat éltetve, hogy csak ezeket említsem. Külön világok 

éltek egymás mellett, regényes történések voltak a bányászéletben, az MTH majd a MÜM 

világában, az MTA Prognosztikai és más Szakosztályaiban, a Vezetéstudományi Egyesü-

letben, az audiovizuális tudománykörben, a volt jezsuita tanárokkal tartott kapcsolatokban, 

az utazások során Kínában, a volt Szovjetunióban, az ausztriai vagy németországi utakról 

nem is szólva. Forgatva sajtógyűjteményemet, felidéződnek Sulyok Dezső lapja pécsi ter-

jesztésének kalandos időszaka, az Új Magyarország meg a Sorsunk szerkesztőségének 

mozgalmas időszakai, az Új Komló meg a Mecseki Bányász megíratlan személyes élmé-

nyei. Sok mindent lehetne felsorolni, melyek láncolatba fűződve adnának színes tablót éle-

tem részeiből, melyekben jó volt ott lenni. 

– Csalódások? 

Nincsenek, mert emberek vagyunk és mindenki érdekei szerint, az alkalomhoz mérten 

él is a számára kedvezőbb lehetőségekkel. Hogy a másik vagy mások ezt hogyan élik meg, 

az személyiség dolga, hogyan viszonyul ezekhez. Legfeljebb azt mondhatni, hogy rossz 

lóra tett vagy túlzottan naiv volt. Meglepetés ritkán ért, elképesztő eseteket tudnék felso-

rolni. De akikkel kapcsolatba kerültem, és akikkel köztük ma is élő kapcsolattal rendelke-

zem, a kölcsönös bizalom és tisztesség körében élünk. Megköszönöm mindenki barátságát 

és együttmunkálkodás lehetőségét. 

– Gondolsz-e a halálra? 

Remélem, van túlvilág, ahol a Biblia szerint, s Istenben és önmagunkkal megbékülve 

élünk tovább. Keserűség nincs bennem senki iránt. Sajnálom, hogy a fizikai halál végleg 

elválaszt az annyira kedvelt barátoktól, a sok eseménytől, s leszek egy a statisztikában, 

hovatovább nyomtalanul elenyészve a tükevilágból. 

– Profán a kérdés: vannak-e terveid? 

Természetesen optimista vagyok. Összeállítottam a hazai bányászság egyesületeinek 

történetét 1868-tól 1989-ig, a mélyben maradt szén értékállandóságának lehetséges növe-

lésének módját szem előtt tartva a változó energiaszemléletet, a baranyai bányászújságok 

és a Mecseki bányászújság története is befejezésre vár. A helytörténet  számára is van mon-

danivaló elég. Ameddig képes vagyok, szeretnék még alkotómunkát végezni, volt tanítvá-

nyaim mellett helyt állni. 

– Köszönöm a beszélgetéseket! 


